شماره :
بسمه تعالي
شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام )

اترخي :
ويپست :

مشخصات فنی پرینتر چهار کاره

ابعاد :

 ..7.4 × 788.. × 3.1.3میلیمتر

وزن  11.1 :کیلوگرم

تکنولوژی چاپ  :چاپ لیزری

کاربری  . :کاره (پرینت ،اسکن ،کپی ،فکس)

سایز کاغذ قابل استفاده Envelopes،DL،C5 ،B5 (JIS) ،A5 ،A4 :

نوع کاغذ قابل استفاده Paper (heavy, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, :
recycled, rough), envelopes, transparencies, labels, postcards
وزن کاغذ قابل استفاده ADF:60 to 75 g/m²\to 163 g/m² 06 :
ظرفیت سینی کاغذ  746 :برگ
قابلیت تغذیو خودکار ADF :

ظرفیت  34 : ADFبرگ
نوع چاپ  :تک رنگ

سرعت چاپ سیاه و سفید  74 :برگ در دقیقو
رزولوشن چاپx600 dpi066 )dpi( :

حافظو پرینتر 178 :مگابایت
پردازنده MHz 066 :

توان کار ماىانو  8666:برگ در ماه

زبان چاپ PCL5c PCL6 PS PCLm PDF :
قابلیت چاپ دو رو  :بلو

نوع اسکنر Flatbed ,ADF :

رزولوشن  :اپتیکال اسکنر تا dpi 1766

سرعت اسکن  1. :برگ در دقیقو

سایز اسکن  710 :تا  79.میلی متر

سرعت کپی سیاه و سفید  74 :برگ در دقیقو
رزولوشن کپی x600dpi066:

بزرگنمایی کپی  .66 - 74 :درصد

حداکثر تعداد کپی  Multi Copy :تا  99برگ
فکس  :دارد

سرعت فکس  76 :برگ در دقیقو
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شماره :
بسمه تعالي
شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام )

اترخي :
ويپست :

رزولوشن فکس x300dpi366 :

حافظو فکس  :تا  .66برگ
شماره گیر خودکار  :بلو

امکانات فکس قابلیت دریافت  176 :شماره مخاطب

نوع کارتریج یا تونر  :کارتریج مشکی مدل A83

کارکرد کارتریج  :مشکی 1466برگ

صفحو نمایش  : LCDبلو
نوع صفحو  :نمایش 7خطی

نوع پورت ارتباط بو کامپیوتر  :پورت  , Ethernetپورت USB 2.0
نوع کارت حافظو  :دارای صفحو نمایش دو خطی

مشخصات فنی اسکنر
مشخصات کلی

ابعاد  7.0 × 336 × 107 :میلیمتر

وزن  4.4 :کیلوگرم
سایز اسکن A4 :
مشخصات اسکنر

تکنولوژی اسکن Dual CCD :

رزولوشن اپتیکال dpi 066 :

عمق اسکن  7. :بیت

سرعت اسکن رنگی  .6 :برگ در دقیقو

سرعت اسکن سیاه و سفید  .6 :برگ در دقیقو
ورودی اسکن

حداقل عرض  46 :میلی متر

حداکثر عرض  710 :میلی متر

حداقل طول  46 :میلی متر

حداکثر طول  803 :میلی متر
قابلیت اسکن دو رو  :بلو

قابلیت تشخیص متن  : OCRبلو
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شماره :
بسمه تعالي
شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام )

اترخي :
ويپست :

ظرفیت سینی  .4 :برگ

اسکن روزانو پبشنهاد شده  4666 :برگ در روز

سایر قابلیت ىا

کلیدىای روی دستگاه  3 :عدد

پورت اتصال بو کامپیوتر  :پورت USB 2.0

سایر قابلیت ىا  :مجهز بو فناوری اولتراسونیک

مشخصات فنی پرینتر نک کاره
مشخصات کلی

ابعاد

 X411.4X314.9...میلیمتر
وزن  14.8. :کیلوگرم

تکنولوژی چاپ  :چاپ لیزری

کاربری  :تک کاره

سایز چاپ A4 :

سایز کاغذ قابل استفاده Letter; legal; executive; 8.5 x 13 in; envelopes :

نوع کاغذ قابل استفاده Paper (bond, color, letterhead, plain, preprinted, prepunched :
recycled, rough); envelopes; labels; cardstock; transparencies; user-defined
ظرفیت سینی کاغذ  466 :برگ
نوع چاپ  :تک رنگ

سرعت چاپ سیاه و سفید  :تا  .7صفحو در دقیقو

رزولوشن چاپ( : )dpiتا x1200dpi dpi1766

حافظو پرینتر  178 :مگابایت مگابایت
پردازنده  4.6 :مگاىرتز

توان کار ماىانو 166666 :

زبان چاپ HP PCL 5e; HP PCL 6; HP postscript level 3 emulation; direct PDF (v :
1.4) printing
قابلیت چاپ دو رو  :بلو
توضیحات چاپ دو رو Auto Duplex :
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شماره :
بسمه تعالي
شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام )

اترخي :
ويپست :

سایر مشخصات

نوع کارتریج یا تونر A44 :

صفحو نمایش  : LCDبلو

نوع صفحو نمایش  :نمایشگر  7خطی LCD

نوع پورت ارتباط بو کامپیوتر  :پورت  , Ethernetپورت USB 2.0

سایر قابلیت ىا  :قابلیت اتصال بو شبکو
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